T’acompanyem en el procés d’inscripció
1. Informació general a : https://www.reus.cat/serveis/activitats-destiu
2 Entra a la pàgina : https://inscripcions.reus.cat i realitza la cerca per categoria casals
3 Selecciona el casal que respon a les necessitats de lleure dels infants
4 Abans d'iniciar la inscripció es recomana
- tenir fotografiada la targeta sanitària , el document d’autorització emplenat i escanejat, i la targeta bancària
- identificar la tarifa que correspon aplicar en funció del compliment de criteris d’inclusió social
5 Iniciar la inscripció i seleccionar la tarifa i el torn escollit
6 Emplenar totes les dades sol·licitades, començant per les del infant i annexar els 2 documents anteriors
7 Realitzar el pagament amb targeta bancària i es rebrà un correu automàtic de recepció de la inscripció
8 A partir del 15 de juny rebreu un correu des de casalestiu@reus.cat amb la informació necessària per
assistir al casal a l’adreça facilitada
Important
- Disposa de 30 minuts per realitzar la inscripció
- Les inscripcions són individuals en el cas d’inscriure un segon fill al casal
- Si el torn del casal escollit està ple es podrà optar per l’opció en llista d’espera facilitant les dades
demanades, en cas de vacants i/o modificació de l’oferta es rebrà un correu per poder fer la inscripció
Per identificar la tarifa

Llistat de criteris
Criteri 1. Tenir menys ingressos que els establerts pel llindar de risc de pobresa
Criteri 2. Rebre algun tipus de protecció social: Renda Garantida de Ciutadania (RGC), ajut al lloguer, expedient als
Serveis Socials
Criteri 3. Situació d'atur dels progenitors (un o dos en funció de la tipologia familiar)
Criteri 4. Famílies monomarentals o monoparentals i/o famílies nombroses
Criteri 5. Famílies de mares adolescents
Criteri 6. Famílies on els avis i/o altres parents es fan càrrec dels infants en situació de desemparament familiar
Criteri 7. Infant o jove tutelat per la Generalitat
Criteri 8. Tots els progenitors són d'origen estranger
Criteri 9. Fer menys de dos anys que es resideix a Catalunya i el nucli familiar no coneix la llengua vehicular
Criteri 10. La família és refugiada
Criteri 11. Família que comparteix habitatge amb altres nuclis familiars
Criteri 12. La família viu en condicions d'infrahabitatge (sense cèdula d'habitabilitat) o un habitatge en ocupació
Criteri 13. Algun membre de la família està identificat com a NESE B o NESE C
Criteri 14. L'alumne és d'un curs superior que P3 però no ha estat escolaritzat prèviament o amb una escolarització
insuficient

